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DI 11/02 Pétanque Wommelgem
Als het weer het toelaat, spelen we
buiten, zoniet gebruiken we de
binnenbanen.
Afspraakplaats: aan PC De Evers,
gelegen in Fort II.
Vanaf:: 19u
Reservatie: Reservatie is niet nodig.
Info: Herman 0476 23 94 14
DI 11/02 Badminton Kessel
Voor € 2,50 kan je elke dinsdagavond
anderhalf uur spelen.Er zijn 4 velden
beschikbaar.
Afspraakplaats: Sportzaal De Putting,
Puttingbaan 8a, te Kessel.
Uren: Van 21u tot 22u30
Afspraakuur: een kwartier voor
aanvang.
Info: Franz 0498 18 75 81
Reservatie: Reservatie is niet nodig.

DI 11/02 Dinsdagavondfilm
Bombshell UGC Antwerpen

Bijdrage: Op vertoon van je geldige
Oever lidkaart koop je van de
verantwoordelijke een filmticket aan
€ 7,40. Normale prijs van een UGC
filmticketje is € 11,40! Breng gepast
geld mee als het kan!
Wegwijzer: Door het feit dat UGC
gelegen is aan de Van Ertbornstraat 17,
een zijstraat van De Keyserlei, is het
zeer vlot bereikbaar met het openbaar
vervoer (trein, tram, bus). Met je
filmticket kan je ook goedkoper
parkeren (€3 voor 3 uren!) in de
ondergrondse, bewaakte parking De
Keyser aan de Van Ertbornstraat (net
naast de inkom van de UGC)! Valideer
je parkingticket op de verdieping.
Achteraf gaan we samen nog iets
drinken.
Afspraakuur: 19u25
Afspraakplaats: UGC, Van
Ertbornstraat 17, Antwerpen. Rechts
van de kassa's!
Aanvangsuur: 19u45
Info: Luc F - 0484 98 38 37

Vergiftigde presidentskandidaat Donald
Trump Fox News-anker Megyn Kelly
voordat die hem tijdens een interview
vragen kon stellen over zijn
bedenkelijke omgang met vrouwen? Het
is een van de vele claims die opduiken
in Bombshell, Jay Roach' snedige
satire over grensoverschrijdend
gedrag voor én achter de schermen
bij Fox News. Om de val van Roger
Ailes (de conservatieve handpop die de
zender in 1996 oprichtte en in 2017
stierf) te verbeelden, mixt de regisseur
van Meet the Fockers feit en fictie
op clickbaitwijze: eerst de aandacht
trekken, daarna alles smakelijk
uitleggen. Zo begint dit drama als een
achter-de-schermenreportage waarin
Kelly (Theron) de kijker rondleidt op de
Fox News-redactie. Die mondt uit in een
gefictionaliseerde fly on the wall-docu
over een bedrijf dat korte rokjes en
make-up dicteert 'omdat niemand een
vrouw wil zien die zich door haar
menopauze zweet'. Door vinnig te
schakelen tussen de verhalen van Ailes'
slachtoffers Kelly, Fox & Friends-host
Gretchen Carlson (Kidman) en de
verzonnen tv-ster Kayla (Robbie) maakt
dit explosieve drama de weg vrij voor
toekomstige MeToo-films.
Uit Knack Focus van 29/01/20
Van Jay Roach
Met Charlize Theron, Nicole Kidman,
Margot Robbie
Speelduur: 108 minuten
Genre: Biografie, Drama
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